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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 

 

  

 

Kedves Barátaim! 

 

 

 

Április is javarészt a koronavírus híreivel telt a sajtóban és a mindennapi            

életben. Ám, ahogy a hírlevélből látjátok majd, a KCSSZ háza táján tovább            

folyik a munka, a tagszervezetek nem állnak le, hanem más formában           

tevékenykednek, mint eddig. Kívánom, hogy az előttünk álló időszak         

örömteli és reményteli híreket hozzon, találjuk meg az apró örömöket, és           

május első vasárnapja közeledtével ne felejtsük el köszönteni az         

édesanyákat, nagymamákat!  
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TAGSZERVEZETI HÍREK 

 

 

Lezárult az Életmeseíró pályázat 

Mindenkinek van családi története. Ha leírja, beküldi, mások számára is tanulságként, példaként            

szolgálhat. Az idei év, a karanténnal, a szoros családi együttélésekkel és a különös helyzetre              

való családi túlélési stratégiák múltbéli történeteivel különös hozadékot is eredményezhet. A           

Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete az Életmese írói pályázatot immár 12. éve           

hirdeti meg a Kárpát-medencében minden korcsoport számára. A zsűri által legjobbnak ítélt            

írásokat kötetben is megjelentetik. Idén is május 15-én lesz az eredményhirdetése az Életmese             

írói pályázatnak, de az ünnepélyes díjkiosztó,- ami több éve már az Országházban zajlott- az              

idén egyelőre váratni fog magára. 

Ebben az évben is több száz írás érkezett a pályázati felhívásra. A legtöbben a 2. és a 4.                  

korcsoportban ragadtak tollat, azaz a felsős diákok és a szépkorúak. A Kárpát-medence minden             

tájáról érkeztek pályaművek. Legtöbb Erdélyből és a Felvidékről. De szép számban érkeztek            

írások Délvidékről és Kárpátaljáról is. 

Az idei eredmények www.mosolyvirag.hu honlapon lesznek leghamarabb láthatóak. A legjobb          

írásokat tartalmazó kötetből minden évben kap egy-egy példányt minden pályázati írást beküldő.            

Aki most kapott kedvet az íráshoz ne keseredjen el, mert az egyesület tervezi a jövő évi                

folytatást is. Januárban már kiírják az új, 2021.évi pályázatukat. Addig is a korábbi kötetek a               

honlapon,  www.mosolyvirag.hu megtekinthetők. 

 

 

ELNÖKSÉGI HÍREK 

 

 

Ülésezett a KCSSZ elnöksége 

Április 23-án tartotta szokásos ülését a KCSSZ elnöksége, melyen a 2020-as évi EMMI             

támogatási kérelem módosítása volt a legfőbb téma. A januárban beadott programtervet és            

költségvetést kellett átalakítani a megváltozott helyzetre való tekintettel, mivel a nyári           

rendezvények biztosan elmaradnak, és kétséges, hogy mikor, milyen programok szervezhetők          

az év hátralévő részében. Az elnökség prioritásként kezeli a régiófelelősi rendszer fenntartását, a             

http://www.mosolyvirag.hu/
http://www.mosolyvirag.hu/
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kommunikáció erősítését, babaköszöntő program beindítását a Kárpát-medencében, az Életmese         

pályázat további fenntartását, élelmiszercsomag program beindítását a járvány miatt nehéz          

helyzetbe került családoknak, egyúttal kezdeményezi két tagszervezetünk által Felvidéken, és          

Kárpátalján működő lelki elsősegély telefonszolgálatok fejlesztését, illetve egy délvidéki szolgálat          

létrehozását, arra gondolva, hogy sok családnak szüksége van, lesz lelki támaszra is az             

elkövetkező időkben. 

A tavaszi közgyűléssel kapcsolatban döntés született arról, hogy elektronikus formában fogjuk           

megtartani, témája az évi közhasznúsági beszámoló vitája és elfogadása lesz, egyéb kérdésekről            

a technikai korlátok miatt nem lesz szó, és nem születik más kérdésekben döntés. Az őszi               

küldöttgyűlés, amennyiben a vírushelyzet megengedi,  Budapesten  kerül megrendezésre.  

 

Lezárult a (H)azám! című Nagy CSaládi Vetélkedő (NCSV) első, online fordulója 

Nagy érdeklődés mellett zajlott az NCSV első fordulója, az alábbi megoszlásban regisztráltak a 

családok a különböző régiókból, összesen 460-an: Délvidék 23, Erdély 46, Felvidék 28, 

Kárpátalja 93, Magyarország 256. 

A (H)azám! című Nagy Családi Vetélkedő (NCsV) alkotó feladatai tárgykompozíciók létrehozására           

ösztönözték a játékos családokat. Egyik ilyen mű a múlt családi emlékeinek tárgyi megörökítése,             

a másik pedig a jelené. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése észrevétlenül járul hozzá a család               

lelki egészségének fenntartásához: közös számvetés a múlttal és képalkotás a jelenről úgy, hogy             

közben a gyerekeknek alkalmuk nyílik arra, hogy meghallgassanak a féltve őrzött régi tárgyakkal             

kapcsolatban olyan családi történeteket is, melyek elmesélésére talán még nem volt alkalom a             

korábbiakban. A Mi-tàrgyak című tárgykompozíció elkészülésének folyamata pedig játékos         

lehetőséget ad arra, hogy egy tárgy segítségével, jelképesen mutasson meg magából, magáról            

valamit minden egyes családtag. S ennek a szimbolikus tárgynak pontos helyet kell találni a              

nagy, családi egészben, feltéve a kérdést: "hol az én helyem a családunkban?" Ezekre az              

érzékeny, beszédes alkotásokra nyitunk most ajtót: tanácsunk, hogy gyengédséggel tekintsetek          

rájuk: mert gyengédséggel készültek el. Köszönjük minden játékos családnak, akik          

odaajándékozták ezeket a pillanatokat! 

A beküldött képek megtekinthetők:  

https://www.ncsv.hu/imagesround1.html?fbclid=IwAR1h1TPHLQjSlLdA3gNuorhLnz4aQmr5lQmp

y2CT1mt28YbZtEBEdI_UtJQ 

 

https://www.ncsv.hu/imagesround1.html?fbclid=IwAR1h1TPHLQjSlLdA3gNuorhLnz4aQmr5lQmpy2CT1mt28YbZtEBEdI_UtJQ
https://www.ncsv.hu/imagesround1.html?fbclid=IwAR1h1TPHLQjSlLdA3gNuorhLnz4aQmr5lQmpy2CT1mt28YbZtEBEdI_UtJQ
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A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a Védőnőkért, új szülők- és         

újszülöttekért Alapítvány, valamint a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége közös         

programot indít. 

A program szakmai szempontok figyelembevételével ad ötleteket a családok egészséges          

táplálkozását segítve. A mindennapi élet átrendeződött, de az életünk alapvető feltétele most is             

a megfelelő táplálkozás, amire nagyobb hangsúly került, mint bármikor, így ebben a különleges             

járványügyi helyzetben is. 

Ami örök érvényű: az étel és az étkezés alapvető életszükségletünk, de egyben egyik             

örömforrásunk is. Nemcsak az ételek elfogyasztása, de elkészítése is, főleg, ha ezt családban             

tehetjük és oszthatjuk meg. 

Mire figyeljünk, mi változott? 

Kevesebbet mozgunk, megváltozott az életritmusunk, együtt van a család minden nap otthon. A             

mindennapi táplálkozással kapcsolatban sok minden előkerül: mi és mennyi legyen készleten,           

milyen heti étlapot állítsunk össze, hogy ne össze-vissza étkezzünk, ami épp eszünkbe jut. Meg              

kell szervezni, ki szerzi be a szükséges alapanyagokat. Milyen higiéniai szabályokra figyeljünk a             

vásárlástól az étkezésen át a mosogatásig? Hányszor étkezzünk, miből mennyit együnk, milyen            

ételeket készítsünk a családban? 

Új szempontok: 

Jó, ha segítséget, megerősítést keresünk ehhez az egyszerűnek tűnő kérdéshez. Minden           

családban van, aki vállalja a vásárlást, van, aki főz, van, aki süt inkább, van, akinek a saláta, az                  

innivalók, vagy a szendvicskészítés megy jobban. Jó, ha az ételek elkészítése is közös program,              

és igyekezzünk a közösen készített ételeket együtt elfogyasztani. Ha valaki eljár dolgozni,            

örömet jelent a közösen elkészített ételből enni, ha elviszi magával. 

A KCSSZ indítványozta, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) mint           

szakmai közhasznú szervezet, amelynek évtizedek óta kiváló együttműködése van a védőnő           

szakemberekkel is, adjon támpontokat a lakosság egészségi állapotának jobbítása, a változások           

segítése, az egészséges döntések választásának támogatása területén a tagszervezetek számára          

is. 

A kiváló, szakmai és tudományos háttérrel rendelkező szervezet, Kubányi Jolán elnök asszony            

képviseletében szívesen ajánlotta fel az általuk fejlesztett anyagokat, melyek a lakosság           

számára feldolgozható ismereteket és módszereket tartalmaznak. 
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Amit már az MDOSZ ajánlani tud a családoknak: 

Honlap: 

Az új táplálkozási ajánlás, amely az OKOSTÁNYÉR® , elnevezést viseli önálló honlapján            

(www.okostanyer.hu), nemcsak a tányér infografikája érhető el, hanem az ahhoz kapcsolódó,           

különböző élelmiszercsoportokra vonatkozó magyarázat, e mellett olyan hasznos funkciók is          

megtalálhatók, mint az energiaigény-kalkulátor, vagy a könnyen értelmezhető adagolási         

útmutató, amit a gyerekek is használhatnak. Egyéb gyakorlati ötletek, javaslatok, receptek           

valamint kislexikon is rendelkezésre áll ezen a honlapon. 

http://www.okostanyer.hu/ 

A koronavírus és a táplálkozás témában is vannak ajánlások. 

https://mdosz.hu/koronavirus-infografikan-a-legfontosabb-taplalkozasi-kerdesek/ 

Az MDOSZ Facebook oldala: Terítéken az egészség 

https://www.facebook.com/teritekenazegeszseg/ 

  

 

Lezajlott a Gyereket a magasba! program a KCSSZ, Családlánc tagszervezeteinek 

részvételével 

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom idén online rendezte meg az évről évre egyre több               

résztvevőt megmozgató országos gyerekemelő akcióját, melyben partnerként a KCSSZ is          

csatlakozott. Az eseményhez sportklasszisok és tévés műsorvezetők is csatlakotak azzal, hogy           

saját otthonukban emelték magasba gyerekeiket. A koronavírus okozta helyzetben különösen          

fontos számunkra a családok támogatása, a mellettük való kiállás. A karantén bár nagyon             

megnehezíti a mindennapokat, nem lehet akadálya a vidámságnak, az összetartozás          

kifejezésének. A Gyereket a magasba! akcióval reményeink szerint mosolyt varázsoltunk a távol            

lévő nagyszülők arcára. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okostanyer.hu/
https://mdosz.hu/koronavirus-infografikan-a-legfontosabb-taplalkozasi-kerdesek/
https://www.facebook.com/teritekenazegeszseg/
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FELHÍVÁSOK, LEHETŐSÉGEK 

 

 

Folytatódik a Nagy Családi Vetélkedő! 

A II. fordulóba új családok bekapcsolódására is van lehetőség! 

Április 25.-én 16.00 órakor indul útjára a (H)azám! II. fordulója, amely a magyar művészeteket,              

néprajzot, meséket, nyelvjárásokat, hagyományokat és egyéb érdekességeket helyez        

középpontba. Az első fordulóhoz hasonlóan a megoldásokat az www.ncsv.hu kulturális          

játékterén keresztül lehet beküldeni. 

 

Kárpát-medencei különleges recepteket gyűjtünk 

Kiegészítve a Táplálkozzunk egészségesen! programunkat, a KCSSZ elnöksége szeretné         

összegyűjteni a Kárpát-medence kedvenc receptjeit, melyet gyűjteménybe rendezve el tudunk          

juttatni majd minden régióba. Osszuk meg egymással kultúránknak ezt a fontos és meghatározó             

szeletét is! 

Ehhez kérjük a segítségeteket, kérünk benneteket, hogy a tagszervezetek segítségével keressük           

meg az egyes régiók jellegzetes, kulináris ételeit, amellyel hozzájárulhatunk, hogy          

megkönnyítsük tagcsaládjaink mindennapi életét ebben a nehéz életszakaszban, amelyben         

mindannyian érintettek vagyunk. 

A recepteket az info@kcssz.hu címre várjuk! 

 

Nagymagyari Kulturális Központ “Rejtekhelyek - Rejtett helyek” fotópályázatot 

hírdetett 

Ez a tavasz most nem csábíthat messze távoli vidékekre, de felfedezhetjük közvetlen            

környezetünk természeti szépségeit. Ha egy kellemes séta közben érdekes és megörökítésre           

érdemes látvány tárul elénk, készítsünk róla fényképet és küldjük el a kszk.nakk@gmail.com            

címre. Az így összegyűjtött felvételek folyamatosan láthatók lesznek a Nakk facebook oldalán -             

Nagymagyari Kulturális Közösség. Miután elmúlt a járványveszély a legtöbbször kedvelt          

képekből kiállítást készítünk Rejtekhelyek - Rejtett helyek címmel. A legjobbakat jutalmazzuk.  

Beküldési határidő: 2020. június 15. 

A verseny korhatár nélküli. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ncsv.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0XxeBYXbfE2gjx_HGgDjnffUmjDQ_cBmRkFSRtIaJ-GPro2Lh3T2BWZz4&h=AT0dnIgoyQ1-1DJcE2KaTqV2bq_fsevg3pcXeGKiKJLiOFF_2rFbO8ph4vVGf7ohiQIvx2aRJEfvnKP3nxsePFRR5rMF4e0kOgzSI5DFaCBddZ5lWasIdZS8BrYy_LsprUD5gfv7EbDQGVUbpPw1jao5D152lnJtYxBzyU21Ltp1clHdDUMrF2exCtsc5mco7-dVYfGF9uxfzQhYDcU4YXYkAiYAquq5_vrgkrxhhcjW9Aa3Nwb9pjXawwGPd2uy4Hg2fZAXYGcFEqBW05rwr6tIxM9gg_Gh-m2dt86wmSYIPBfOUBBfGb5H3KVhCPvnYzlXupXfK4uhJyMpiWQAD6XC236IFWKyeCO_mS1xWXlVT5qu9pZogrtOz-Pow4bMj6F7gJX_xd9XmaXVdmsVzRIBSIxOSxov6qO61y8MSb3_fh1gM0FPRvAfha0x13vEfYYD9DAMcV9_yQWKaY9JAz3vDEHyTf9s2JF9wlLkf5b4mpYLf7_E7Y_Tt7bxBXleeXV3wfw8bS3o9DFR1h2p9Z_OILwTG7lsS_FWs5ZOIb9CwTrfUKYsN4p_HdEvI5a44u1-zoH698SLGSdhD_xoExtDbjYmHJYnyrNcSvQ0lkGZBS59ttcMOm2BE1SVTH0xOSOeEYoNTXVPxVCfyTA
mailto:info@kcssz.hu
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Média megjelenések 

 

 

Az elmúlt időszakban, a koronavírus ellenére, több médiamegjelenése is volt a KCSSZ-nek.            

Marton Zsuzsanna számos esetben adott interjút Kárpát-medence szerte a Szövetség          

munkájáról, Életmese pályázatról, a Nagy Családi Vetélkedőről, az egészséges tápálkozás          

segítését célként kitűző kezdeményezésről, anyák napjáról. Az alábbi helyeken olvashatók,          

hallahtók az interjúk:  

- https://matusinka.ro/oktatas-hogyan-tovabb-online-beszelgetes-szakertokkel/?fbclid=IwA

R1qvR8oOu4bAUKXKsmlc7NMfcqaIVqruQTJakeDHMncfIoH7LByn0pLxNE 

- NCSV - Kossuth Rádió - Határok nélkül, 2020 április 6- 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-06_18-02-00&enddate=202

0-04-06_18-40-00&ch=mr1 - 18,20 perctől 

- Marosvásárhelyi Rádió: 

http://www.marosvasarhelyiradio.ro/hirek/csaladi-vetelkedo-indult-a-karpat-medenceben

/ 

- Agnus Rádió Kolozsvár https://agnusradio.ro/aktualis-csaladi-jatekra-fel/ 

- Friss Fm-Sepsiszentgyörgy 

- Újvidéki Rádió - Délvidék 

- Pátria Rádió - Felvidék 

- Mária Rádió - Anyák Napja alkalmából beszélgetés Várfalvi Mariannal,  

időpont: 2020. május 3., kb 7.30-tól a “Napindító” című műsorban, itt: 

https://www.mariaradio.hu/MRPlayerE.html 

 

 

 

Minden kedves Olvasónknak kitartást, sok erőt és jó egészséget kíván a           

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöksége és munkatársai ebben a        

mai, nehéz helyzetben! 

 

 

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

https://matusinka.ro/oktatas-hogyan-tovabb-online-beszelgetes-szakertokkel/?fbclid=IwAR1qvR8oOu4bAUKXKsmlc7NMfcqaIVqruQTJakeDHMncfIoH7LByn0pLxNE
https://matusinka.ro/oktatas-hogyan-tovabb-online-beszelgetes-szakertokkel/?fbclid=IwAR1qvR8oOu4bAUKXKsmlc7NMfcqaIVqruQTJakeDHMncfIoH7LByn0pLxNE
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-06_18-02-00&enddate=2020-04-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-06_18-02-00&enddate=2020-04-06_18-40-00&ch=mr1
http://www.marosvasarhelyiradio.ro/hirek/csaladi-vetelkedo-indult-a-karpat-medenceben/
http://www.marosvasarhelyiradio.ro/hirek/csaladi-vetelkedo-indult-a-karpat-medenceben/
https://agnusradio.ro/aktualis-csaladi-jatekra-fel/
https://www.mariaradio.hu/MRPlayerE.html

